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V tomto čísle:
Zničená
cesta
Cesta na Obecnej ulici
v mestskej časti Prílepy je už
dlhšiu dobu vo veľmi zlom
technickom stave. Zisťovali
sme, či sa občania dočkajú jej
opravy.
Čítajte na strane 2

Respirátory
pre seniorov
Mesto zakúpilo pre všetkých seniorov nad 65 rokov
s trvalým bydliskom v Zlatých Moravciach respirátory
FFP2. Po domácnostiach ich
roznášali mestskí poslanci.
Čítajte na strane 2

Mesto získalo
dotáciu
Mesto Zlaté Moravce dostalo na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok
v hodnote 350-tisíc eur z Ministerstva životného prostredia SR. Peniaze budú použité
na podporu triedeného zberu
komunálneho odpadu.
Čítajte na strane 3

Röntgenológia
bilancuje
Bez ohľadu na aktuálnu
pandemickú situáciu patrí
medzi najvyťaženejšie oddelenia Nemocnice AGEL Zlaté
Moravce röntgenológia.

Čítajte na strane 4

Poslanci dali stopku hazardu
v Zlatých Moravciach
Hazardu v Zlatých Moravciach odzvonilo. Mestskí
poslanci sa rozhodli dať definitívnu stopku herniam
a kasínam na území nášho mesta. Proces ich zatvárania
bude postupný.
Mestskí poslanci na 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, konaného dňa 25. februára 2021,
jednohlasne prijali Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní a kasín
na území mesta Zlaté Moravce.
Urobili tak na základe petície
proti hazardu, ktorú podpísalo
viac ako 4-tisíc občanov.
„Prijatie VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území
Zlatých Moraviec znamená, že
herniam a kasínam nebudú viac
predĺžené ich licencie na prevádzku hazardných hier. Postupne, ako im budú tieto licencie
končiť, tak budú musieť zavrieť.
Tento proces dochádzania licencií môže trvať ešte dva až tri
roky,“ vyjadril sa primátor Zlatých
Moraviec Dušan Husár. Zatváranie kasín tak bude postupné,
neudeje sa zo dňa na deň.
So zastavením hazardu sa
mesto bude musieť vysporiadať

s výpadkom nemalých finančných prostriedkov z poplatku
z hazardných hier. Ide o sumu,
ktorá ročne činí približne 130-tisíc eur. Mesto ju získava od prevádzkovateľov herní a kasín.
„O tieto peniaze budeme prichádzať postupne, podľa toho,
ako budú kasínam končiť licencie. Vieme sa preto na tento finančný výpadok riadne pripraviť
a nemal by to byť veľký problém
pre mesto,“ myslí si Husár.

Petícia proti hazardu
Proces zastavenia hazardu
v Zlatých Moravciach spustila rozsiahla petičná akcia pod
názvom „Zastavme hazard
v Zlatých Moravciach“, ktorú
zorganizovali aktivisti z mesta
i blízkeho okolia. Dobrovoľníci
zbierali podpisy koncom februára 2020, v deň konania parlamentných volieb.
Petičné hárky boli magistrátu
odovzdané o niekoľko mesiacov

neskôr - 6. novembra 2020. „Čakali sme na schválenie návrhu
novely zákona o hazarde. Túto
novelu parlament nakoniec
v septembri schválil a od 1.11.
2020 nadobudla účinnosť. Novela zabezpečuje, že prokurátori
už nebudú mať viac možnosť
účelovo napadnúť prijaté VZN
tým, že spochybnia pravosť alebo dostatok podpisov pod petíciou, ktorá žiadala zastavenie
hazardu,“ povedal v deň odovzdania petičných hárkov Jozef
Predáč, jeden z organizátorov
petície.
Petíciu celkovo podpísalo
4256 obyvateľov mesta Zlaté
Moravce na 440 kusov petičných hárkov. Neskorším skúmaním bolo zistených 223 neplatných podpisov. Aj napriek
tomu ide o jednu z najväčších
petičných akcií v histórii Zlatých
Moraviec. „Ďakujeme všetkým
občanom nášho mesta, ktorí
podpísali petíciu za ukončenie
hazardu v Zlatých Moravciach
a všetkým poslancom, ktorí hlasovali za prijatie tohto VZN," poďakoval Predáč.
Peter Klimant
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Obecná ulica je v dezolátnom stave, čaká na
rekonštrukciu
Cesta na Obecnej ulici v mestskej časti Prílepy je už
dlhšiu dobu vo veľmi zlom technickom stave. Zisťovali
sme, či sa občania dočkajú jej opravy.
Na problém „deravej“ cesty
nás upozornil náš čitateľ. „Pozrite sa na Obecnú ulicu. Je
v strašnom stave, poničená od
kamiónov. Zaujímalo by ma, či
ju kompetentní chcú dať niekedy končene opraviť,“ pýta sa
nespokojný občan.
Odpoveď na jeho otázku
sme hľadali u poslanca za
mestskú časť Prílepy a viceprimátora Zlatých Moraviec Mareka Holuba. Podľa jeho slov
mesto eviduje problém a priznáva, že spomínaná vozovka

patrí k najviac zničeným v Zlatých Moravciach. „Technické
služby mesta v rámci údržby
čiastočne upravujú najväčšie
jamy a výmole na tejto komunikácii. Avšak Obecná ulica
je neúmerne zaťažovaná kamiónovou dopravou. Posledné úpravy boli vykonané na
konci minulého roka, ale len
na určitom úseku,“ uviedol.
Ako ďalej povedal, Výbor
mestskej časti Prílepy viackrát
žiadal v rámci rozpočtu mesta peniaze na komplexnejšiu

opravu tejto komunikácie. Samospráva však financie na tento účel nikdy nevyčlenila. Dôvodom podľa Holuba má byť
hlavne fakt, že sa v Prílepoch
plánuje vybudovať kanalizácia
a samospráva chce prv počkať
na jej postavenie a až potom
pristúpi k oprave cesty. Aktuál
ne už majú byť pripravené potrebné projekty na kanalizáciu,
schválené stavebné povolenie
a čaká sa len na výzvu z príslušného rezortu štátu na dotáciu.
Čakanie na dotáciu a celý
proces budovania kanalizácie však môže trvať ešte dlhé

mesiace. Viceprimátor Holub
takto dlhý čas čakať nechce. „Situácia je neúnosná,
a preto v rámci pripravovaného rozpočtu na rok 2021
budem presadzovať navýšenie finančných prostriedkov
pre Technické služby mesta,
v kapitole úprava miestnych
komunikácii. Verím, že v jarných mesiacoch pristúpime
ku komplexnejšej oprave
a viem si predstaviť aj spoluúčasť súkromného sektora,“
povedal na záver.

Peter Klimant

Mesto rozdalo seniorom nad 65 rokov respirátory
Mesto Zlaté Moravce zakúpilo pre všetkých seniorov
nad 65 rokov s trvalým bydliskom v Zlatých Moravciach
respirátory FFP2. Po domácnostiach ich roznášali mestskí poslanci.
Zlatomoravecká samospráva
sa rozhodla zakúpiť respirátory FFP2 pre najzraniteľnejšiu časť obyvateľstva – našich
seniorov za účelom prevencie
a zníženia rizika možného šírenia vírusu COVID-19.
Celkovo bolo zakúpených
2800 respirátorov v sume 1
820 eur. Respirátory roznášali
po domácnostiach občanov
nad 65 rokov zlatomoraveckí

mestskí poslanci. Každý senior
dostal jeden respirátor.
Respirátory FFP2 sú účinnou ochranou dýchacích ciest
pred koronavírusom. Využívať
sa majú najmä pri nákupe potravín, návšteve lekára alebo
lekárne a v nevyhnutných prípadoch, kedy občania musia
opustiť domov.
Peter Klimant

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com,webandi
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Mesto získalo dotáciu na podporu triedeného
zberu odpadu
Mesto Zlaté Moravce dostalo na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok v hodnote 350-tisíc eur z Ministerstva životného prostredia SR. Peniaze budú použité na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu.
Ministerstvo životného
prostredia SR poskytlo dotáciu v celkovej výške 350 350
eur. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú
sumu 368 790 eur. Projekt
spolufinancuje aj mesto
čiastkou 18 439 eur.
Podľa vyjadrenia Miroslavy Kováčovej, vedúcej Oddelenia strategických činností Mestského úradu
v Zlatých Moravciach, pod
oprávnené výdavky projektu spadá kúpa univerzálneho nosiča pracovných nadstavieb, ramenného nosiča

kontajnerov a sady vaňových
kontajnerov.
„Cieľom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu,
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu pre opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov. Realizáciou prispejeme
k dobudovaniu už existujúceho systému zberu a triedenia komunálneho odpadu
v meste a dôjde k zefektívneniu zberu odpadov formou
zvýšenia úrovne kapacity

vybavenia mesta,“ uviedla
Kováčová.
Ako ďalej povedala, projekt
rieši zabezpečenie základných technických prostriedkov pre kvalitnejšiu podporu triedeného zberu. „Mesto
zabezpečí technické vybavenie potrebné pre efektívnejší

zber a triedenie komunálnych odpadov - drobného
stavebného a objemného
odpadu,“ dodala. Projekt by
sa mal začať realizovať v najbližších mesiacoch.

Peter Klimant

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za
rok 2020
Mesto Zlaté Moravce dosiahlo za predchádzajúci kalendárny rok 2020 úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov 52,54 %.
Táto hodnota bola vypočítaná ako podiel hmotnosti zložiek vytriedených
komunálnych odpadov uvedených v prílohe č. 1 zákona č.
329/2018 Z.z. o poplatkoch za
uloženie odpadov a všetkých
komunálnych odpadov, ktoré
vznikli v meste za predchádzajúci kalendárny rok.
V praxi to znamená, že v minulom roku bolo z celkového
množstva vyzbieraných komunálnych odpadov 12 835
726,70 kg vyseparovaných
6 744 403,70 kg zložiek komunálnych odpadov. Hlavne vďaka zodpovednému

prístupu obyvateľov mesta
v triedení odpadu sme vyseparovali približne rovnaké
percentuálne množstvo komunálnych odpadov ako
v roku 2019.
Na základe dosiahnutej úrovne vytriedenia bola určená sadzba za uloženie zmesového
komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku
odpadov, ktorá aktuálne platí
od 01.03.2021 do 28.02.2022
a predstavuje sumu 15 eur.t -¹.
Mestský úrad
Zlaté Moravce

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com,PublicDomainPictures
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Umiestnenie kontajnerov Humana
Máte doma zbytočné, nepoužívané oblečenie, ktorého sa chcete zbaviť? Môžete ho darovať na dobročinné
účely. V Zlatých Moravciach sa nachádza hneď niekoľko
zberných kontajnerov značky Humana.
Mesto Zlaté Moravce má
uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Humana People to
People Slovakia o humanitárnej zbierke použitých textílií,
odevov a obuvi. Predmetom
tejto zmluvy je vzájomná spolupráca pri zbere odevov, obuvi a textilu prostredníctvom
kontajnerov umiestnených na
stanovených miestach na území mesta.
„Humana sa na základe tejto zmluvy zaväzuje umožniť
mestu, resp. jeho obyvateľom,
odovzdávať odevy, obuv a textil do kontajnerov, ktoré bezodplatne poskytne. Mesto sa na
základe tejto zmluvy zaväzuje
umožniť umiestnenie kontajnerov,“ informuje mesto.

Celkovo sa na území Zlatých
Moraviec nachádza osem stanovíšť s kontajnermi. Rozmiestnené sú nasledovne: 1. Ulica
1. mája, pri predajni Potraviny Simona; 2. Ulica Ľudmily Podjavorinskej, oproti Reedukačnému centru; 3.
Ulica Hviezdoslavova 22-30,
pri kontajnerovom stojisku;
4. Staničná ulica, na rohu
Rovňanovej ulice, pri kontajneroch; 5. Záhradnícka ulica, na rohu Moyzesovej ulice, spevnená plocha;
6. Ulica Slovenskej armády, na rohu Krátkej ulice, pri
oplotení bytového Domu;
7. Vajanského ulica, na rohu
Dlhej ulice, pri bývalých potravinách; 8. Sládkovičova

ulica, Areál Domu služieb,
3 kontajnery.
Kontajnery sú pravidelne vyprázdňované, podľa zverejnenej zmluvy každých sedem až
desať dní. Zbierajú sa použité textílie a odevy, konkrétne:
pánske, dámske, detské pre
všetky sezóny, stolná bielizeň
a iný domáci textil, topánky,
tašky, kožené a kožušinové
odevy a doplnky.

„HUMANA textílie použije na recykláciu, ekologickú
likvidáciu, komerčný export
a profit použije na podporu
a financovanie charitatívnych
a sociálnych projektov rozvojových krajín,“ píše sa v zmluve uzatvorenej medzi mestom
a Humanou.

Peter Klimant

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce za minulý rok
realizovala na röntgenológii takmer 10 000 vyšetrení
Bez ohľadu na aktuálnu pandemickú situáciu patrí
medzi najvyťaženejšie oddelenia Nemocnice AGEL Zlaté Moravce röntgenológia. Potreba akútnych vyšetrení
za pomoci najmodernejšieho prístroja je vo dne i v noci
a lekári si diagnostiku bez neho dnes už nevedia ani
predstaviť. RTG vyšetrenie je štandardná, základná
a najrozšírenejšia neinvazívna diagnostická metóda.

,,V roku 2018 prešlo celé naše
röntgenologické oddelenie
komplexnou rekonštrukciou.

V rámci nej sme obstarali a inštalovali úplne nové skiagrafické röntgenologické zariadenie

zn. SHIMADZU RAD speed Pro
s priamou digitalizáciou. Odvtedy je naša röntgenológia na
vyššej úrovni s najmodernejšími spôsobmi zobrazovania, a to
tak z pohľadu pacienta, ako aj
lekára,“ hovorí Nina Horniaková,
poverená riaditeľka Nemocnice
AGEL Zlaté Moravce. Súčasťou
modernej technológie v hodnote 126 tisíc eur je aj tzv. PACS,
systém pre archiváciu obrazu
a komunikáciu, pozostávajúce
zo špeciálneho hardvérového
a softvérového vybavenia.
Hoci išlo o veľkú investíciu,
jej opodstatnenie sa potvrdzuje už od prvých dní prevádzky.
Nové RTG zariadenie sme spustili v apríli 2018 a za minulý rok

sme na ňom vyšetrili vyše 9800
pacientov, z toho bolo takmer
1050 detí,“ hovorí Horniaková.
Špeciálny röntgen je využívaný
pre potreby hospitalizovaných
ako i ambulantných pacientov.
Najčastejšími výkonmi bezpochyby patrí vyšetrenie pľúc
a skeletu. V rámci činnosti traumatologickej ambulancie je to
vyšetrenie zápästia, v rámci ortopedickej ambulancie vyšetrenie ramenného kĺbu. Moderný
prístroj je vysoko komfortný, čo
sa týka obsluhy a bezpečný aj
pre pacienta.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Nemocnice siete AGEL rozširujú testovanie na
prítomnosť protilátok proti koronavírusu
Zdravotnícke zariadenia siete AGEL SK rozširujú portfólio sérologických vyšetrení na prítomnosť protilátok
proti vírusu SARS-CoV-2, na ktoré je možné veľmi jednoducho sa objednať prostredníctvom webovej stránky
www.agellab.sk.
Ide o pomerne dostupné,
jednoduché sérologické vyšetrenie, ktoré slúži na zistenie možnosti nákazy koronavírusom v minulosti. Tieto
testy zisťujú prítomnosti protilátok v krvi, teda imunitnú
reakciu organizmu. K tvorbe
protilátok dochádza najskôr
o 7-10 dní až niekoľko týždňov po prejave symptómov
ochorenia COVID-19. V prípade protilátok ide v podstate
o nepriamy dôkaz ochorenia.
Dokážu určiť úroveň nákazy
populácie, nedokážu však
zistiť ochorenie dostatočne
včas – preto nie sú vhodné
na akútnu diagnostiku ochorenia, na ktorú sa používajú
citlivé PCR testy.
Sérologické testy na COVID-19 sa zameriavajú na
vyšetrenie protilátok IgM,
IgG, IgA a celkové protilátky,

realizujú sa priamo z krvi. ,,Na
základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný
v minulosti prekonal ochorenie COVID-19 alebo bol
v kontakte s vírusom SARSCoV-2, aj keď nemusel mať
žiadne príznaky ochorenia.
V laboratóriu prebehne vyšetrenie jednotlivých protilátok spoľahlivou a citlivou
metódou“ vysvetľuje Elena
Gaboňová, odborná riaditeľka laboratórií AGELLAB.
Objednanie na testy je veľmi jednoduché, stačí sa registrovať na www.agellab.sk
a vybrať si zdravotnícke zariadenie v sieti AGEL SK, dátum a čas vyšetrenia. Pacient
dostane výsledok do 2 dní
v prípade vyšetrenia základného panelu alebo do 3 dní
v prípade rozšíreného panelu protilátok. Výsledok si

pacient môže stiahnuť prostredníctvom zaheslovaného linku zaslaného na e-mail.
Pacienti si môžu vybrať
z dvoch druhov vyšetrení, a to
základný panel, ktorý obsahuje vyšetrenia IgG a IgM protilátok. Rozšírený panel k tomu
ponúka ešte vyšetrenie IgA
protilátok v krvi.
Pozitívny výsledok znamená
prítomnosť protilátok v krvi,
a teda pravdepodobne pozitívny výsledok na ochorenie
COVID-19 v minulosti. Negatívny test hovorí o tom, že testovaná osoba nemá protilátky na
COVID-19, a teda s veľkou pravdepodobnosťou nemá voči

ochoreniu imunitu. Vytvorenie
protilátok trvá určitý čas, ak bola
vzorka krvi odobraná príliš skoro po infekcii, negatívny výsledok nemusí znamenať neprítomnosť ochorenia COVID-19
a nevylučuje úplne možnosť
infekcie koronavírusom. Práve
vo vzorkách odobratých z veľmi
včasnej fázy sa môžu namerať
negatívne výsledky protilátok,
preto sa tento test nepoužíva
na diagnostikovanie akútnej infekcie. V priebehu času môžu
tieto protilátky klesať.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Rozšírená prevádzka mobilného odberového miesta  
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce kvôli veľkému záujmu
verejnosti rozšírila prevádzkové hodiny mobilného odberového miesta. Vedenie nemocnice vyšlo v ústrety záujemcom o testovanie a mobilné odberové miesto bude
v prevádzke v pracovných dňoch a v sobotu osem hodín.
,,Na základe zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR
od 16. februára prevádzkujeme naše mobilné odberové
miesto na bezplatné antigénové testovanie každý pracovný deň osem hodín v rozmedzí od 11.00 do 19.00 hod.
Otestovať sa verejnosť môže
aj v sobotu, a to od 8.00 hod

do 16.00 hod,“ uviedla poverená riaditeľka Nemocnice AGEL
Zlaté Moravce Nina Horniaková.
V prípade záujmu o komerčné PCR testovanie je nutné sa
vopred objednať na www.
agellab.sk.
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce má pandemickú situáciu

a chod nemocnice pod kontrolou. ,,V polovici februára
sme evidovali 6 covid pozitívnych zamestnancov, žiadni
kolegovia neboli v tom čase
v karanténe. V polovici februára sme poskytovali zdravotnú starostlivosť pre 22
pacientov s koronavírusom,
1 bol suspektný,“ informovala Horniaková. Nemocnica
má aktuálne vyčlenených 30
bežných lôžok s pripojením
na kyslík pre covid pozitívnych
pacientov, čo je 43 % z celkovej lôžkovej kapacity.

V nemocnici sa vykonáva len
urgentná zdravotná starostlivosť, dočasne je obmedzená
činnosť chirurgického oddelenia, oddelenia fyziatrie a rehabilitácie a špecializovaných
ambulancií. Stále tu platia prísne epidemiologické opatrenia, zákaz návštev pacientov
a povinné je na vyšetrenia sa
vopred objednať.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa
skupiny AGEL SK
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Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční
od 15.2.2021 do 31.3.2021,
posúva sa len asistované sčítanie!
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do
31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami,
v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami,
bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.
Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa,
môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho
sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme
ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá
najneskôr do 31.10.2021.“

Zdroje informácii
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku
www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.
www.scitanie.sk
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Cestovanie železnicou do Kozároviec postihol
osud zabudnutia
Z mozoľov našich prastarých otcov, ktorí budovali trať
Zlaté Moravce – Kozárovce ručnými nástrojmi, ostala len
spomienka na roky jej plnej prevádzky - veľa nákladných
a osobných vlakov, ktoré prevážali stovky ľudí do práce,
do škôl a tisíce ton nákladu k svojmu majiteľovi.
Pôvodná dĺžka trate ŽSR č.
141 bola 83 km, teda na slovenské pomery patrí medzi
stredne dlhé trate. Môžeme ju
rozdeliť do troch úsekov: Leopoldov - Lužianky, Lužianky Zlaté Moravce a Zlaté Moravce
- Kozárovce. Úsek Zlaté Moravce - Kozárovce bol vybudovaný v roku 1912 pre potreby
veľkostatkára Alberta Petöa,
odpája sa z pôvodnej trate
Zlaté Moravce - Topoľčianky.
V Kozárovciach sa preto pôvodná zastávka na miestnej
železnici Hronská Dúbrava –
Levice prestavala na prípojnú

stanicu. Význam trate vzrástol
v 40. rokoch 20. storočia, keď
južné časti Slovenska pripadli Maďarsku, vtedy trať tvorila jedinú spojnicu stredného
Slovenska s Bratislavou.
Na trati sa nachádzajú tieto
objekty: Zlaté Moravce, ZM závody (mesto), ZM - Prílepy
(Prílepy Tekovské), Volkovce
(pristavané v roku 1966), výhybňa Slanský dvor (už neexistuje), Kozárovce zastávka (Močiar) a Kozárovce. Po trati dlhé
roky jazdili rýchliky z Bratislavy
do Košíc a späť. Najznámejšie

sa stali pod číslom 580/581
Tekov, v období 80-tych rokov vlaky ťahali aj 13 vozňov.
Taktiež tu bola hustá nákladná doprava. V 80-rokoch sa
uvažovalo aj o zdvojkoľajnení
a elektrifikácii trate (III. hlavný
ťah). Avšak v 90- rokoch význam trate začal upadať. Rýchliky boli skrátené po Zvolen.
Od roku 1993 boli vedené len
ako zrýchlené vlaky v piatok
do Zvolena a v nedeľu do Bratislavy. V roku 1997 boli zrušené úplne. Postupne klesali
aj výkony v nákladnej doprave, následkom krachu podnikov. Osobné vlaky na trati
boli zrušené 2. februára 2003.
Od tohto roku prešlo po trati len niekoľko mimoriadnych
vlakoch v súvislosti z rôznymi
podujatiami.

Po týchto časoch ostali len
hrdzavé koľajnice a opustené
stanice bez pohybu a života.
Avšak jednu vec, ktorú čas
neovplyvnil, je jej romantika.
Cestovať vlakom bolo pre
mnohých ľudí tým najčarovnejším spôsobom, ako sa
dostať do práce a do škôl. Ak
však budeme tvrdiť, že ľuďom
na svojich vlakoch nezáležalo, tak sa budeme veľmi mýliť.
Záležalo a dodnes aj záleží.
Región Zlatých Moraviec si
tiež zaslúži kvalitnú železničnú dopravu.

Samuel Bielik
Zdroj: História mesta
Zlaté Moravce
- Dejiny železníc
na území Slovenska.
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Otužovanie pre zdravie
Pravidelným otužovaním v ľadovej vode sa teší čoraz
viac nadšencov zdravého životného štýlu a zima je najvhodnejším obdobím pre posilňovanie imunity.
Ponáranie sa do studenej
vody zlepšuje srdcovú činnosť, upravuje zásobovanie
krvou vnútorné orgány a mozog, aktivuje imunitný systém
a napomáha intenzívnemu
produkovaniu tepla v organizme. V mozgovej kôre sa
produkuje hormón šťastia –
endorfín, ktorý vytvára pocit
spokojnosti, nárast životných
síl, sviežosti a optimizmu. Preto sa hovorí, že otužilci majú
veľa pozitívnej energie.

Poznatky z otužovania
s Martou Holou
zo Zlatých Moraviec
Ako sama hovorí: „Moja
hlavná motivácia bola zbaviť
sa zimomravosti. Vždy som
bola zababušená ako cibuľa,
keď ma niekde ofúklo, hneď
ma škriabalo v krku, nastúpili kloktadlá a pastilky. Moje
začiatky s otužovaním bola
chôdza po snehu naboso,
každodenné bicyklovanie od
skorej jari až do neskorej jesene, menej vrstiev obliekania. Otužovaniu sa venujem
tretí rok a túto sezónu sa mi
podarilo postupnými krokmi

ponoriť do ľadovej vody rieky
Žitavy niekoľkokrát do týždňa.
Tečúca voda je naozaj veľmi
studená, niekedy má iba 1 -2
stupne. Pocity po vystúpení
z vody sú príjemné, nárast vitality, radosti a chuti do života,
dobrej nálady. Teší ma aj záujem okoloidúcich, je to obojstranne inšpiratívne, ohlasy sú
pozitívne.“
Veľmi zaujímavé bolo moje
stretnutie so známym slovenským otužilcom Štefanom
Švecom z Hosťoviec, ktorý je
členom Občianskeho združenia Ľadových medveďov spod
Zobora.
Už 20 rokov sa v zime kúpe
v domácom bazéne, takmer
každý víkend sa ponára do
ľadových vôd slovenských jazier a riek. Zúčastňuje sa celoslovenských zrazov otužilcov
a pravidelne trénuje v Nitre
na Veľkej Hangócke. Počasie
niekedy nepraje a je potrebné
vysekávať alebo vypiľovať ľad.
Z vlastných skúseností otužovanie odporúča každému.
Začínať treba postupne, pretože odrazu prekonať pocit
veľkého chladu je veľmi ťažké.

Marta Holá
Keď si telo na takýto extrém
zvykne, čoskoro nadobúda
mladistvý vzhľad a stáva sa
odolnejším. Ľadová voda lieči zápaly kĺbov a horúčkovité ochorenia. Chlad prispieva
k elastickosti ciev ich gymnastikou, pokožka nepraská
a spomaľuje sa jej starnutie.
Neodporúča sa potápanie
v ľadovej vode, pretože hlavu nemôžeme otužovať a jej
podchladenie môže spôsobiť
veľmi vážne zdravotné problémy. Rovnako je nebezpečné plávanie v ľadovej vode
dlhšie ako 23 minút, ktoré už

spôsobuje omrzliny a podchladenie celého tela.
Ako trénovaný otužilec vyskúšal 3 minútové zasypanie
ľadom s cvičiteľom z Gerlachu. Vlani sa zúčastnil na
Medzinárodných zimných
plaveckých pretekoch v Slovinsku, kde bolo 1800 otužilcov z 37 krajín sveta a plával
plece pri pleci s olympijským
víťazom z Ruska. Plavecký
zážitok má aj so Zoltánom
Makaiom, ktorý preplával kanál La Manche. Budúci rok by
sa chcel zúčastniť stretnutia
otužilcov vo Fínsku.

Otužovanie nie je
športová disciplína

Marta Holá

A na záver pani Marta Holá
dodáva, že nikdy netreba bez
prípravy skúšať, čo vydrží organizmus v studenej vode.
Odolnosť voči chladu sa dá
zvyšovať len pravidelným
a postupným tréningom. Ponorenie sa do ľadovej vody je
úspech, pretože si to vyžaduje kus odvahy a vydržať v nej
určitý čas je výkon. Odkedy
otužujem, som zdravá.
Anton Kaiser

Strana 09

KULTÚRA

Marec 2021

Zdroj: facebook.com/zm.history

Štyri fakty z histórie Moraviec, ktoré možno
nepoznáte
Zlaté Moravce sú mestom s bohatou a zaujímavou históriou. Určite dobre viete, že u nás sídlila župa a určitý čas tu
žil aj Janko Kráľ. My sme ale zaostrili na historické fakty,
ktoré nie sú až tak známe. Toto sa píše v mestskej kronike...

Maurod, Maroth
Aký bol prvý názov nášho
mesta? Prvýkrát sa Zlaté Moravce spomínajú v starých listinách uhorského kráľa Gejzu z roku 1075 pod menom
„Maurod“. Tento názov si naše
mesto, vtedy ešte len osada,
udržalo až niekoľko storočí.
Sem-tam sa vyskytol i názov
„Maroth“. Čo ale tieto názvy
presne znamenajú, sa doposiaľ nepodarilo zistiť. Maroth
sa podľa kroniky spomína
napríklad v súpise dvorov,

povinných platiť dane Turkom z roku 1564, kde je obec
spomínaná ako „Maroth, sub
Turcis imperio.”

Krvavé poriadky
so zbojníkmi
Ako sa píše v zlatomoraveckej kronike, v roku 1782
sa veľmi rozmnožili v župe
takzvané „cigánske zbojnícke bandy“. Župa niekoľko ich
členov nechala pochytať a vyniesla nad nimi rozsudok, za
ktorý dostal tekovský župan

od samotného cisára Jozefa II.
„výtku“. Podľa záznamu z kroniky bol rozsudok takýto: 17
žien, ktoré varili zbojníkom,
bolo popravených, dvaja muži
boli rozštvrtení, traja natiahnutí do „kôla“ a zvyšok, nevie
sa koľko, obesení.

menšie ako dnes. Ako uvádza kronika, v roku 1910 tu
žilo 3227 ľudí, v roku 1920 ich
bolo 3394, o desať rokov neskôr ich počet stúpol na 3536
a v roku 1940 bol počet obyvateľov 4358.

Obyvateľstvo v prvej
polovici 20. storočia

V roku 1893 bol v Zlatých
Moravciach postavený prvý
telefón, medzi Malými Kozmálovcami a Zlatými Moravcami,
ktorý spájal byt župana s jeho
úradom. Táto linka časom zanikla a až v roku 1902 dostali
Zlaté Moravce trvalú telefónnu štátnu linku.

V súčasnosti žije v Zlatých
Moravciach takmer 12-tisíc
obyvateľov. Každým rokom
však počet Zlatomoravčanov postupne klesá. Nebolo
tomu vždy tak. V prvej polovici 20. storočia počet ľudí
v našom meste rok čo rok pomaly stúpal, aj keď čísla boli

Spevácky súbor Kolovrátok smúti
Spevácky súbor Kolovrátok prijal s bolesťou v srdci správu, že
nás dňa 29. januára 2021 navždy opustila členka súboru, naša
priateľka, akoby naša mama Anička Szegényová.
Bola studnicou slovenských ľudových pesničiek, starodávnych zvykov a básničiek. Sme radi, že sme Ťa poznali, vždy
ostaneš v našich srdciach a spomienkach.
Odpočívaj v pokoji vo svojich rodných Kostoľanoch pod
Tribečom. S piesňou sa s tebou lúčia členovia Speváckeho
súboru Kolovrátok - Prílepy.

SS Kolovrátok

Prvý telefón

Peter Klimant
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Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. (CZ ECAV)
v Zlatých Moravciach
Evanjelici v Zlatých Moravciach majú za sebou dlhú
históriu. Božie slovo tu znelo a veriaci prichádzali, aby
v ňom našli útechu, povzbudenie i napomenutie. Aj v súčasnosti tu cirkevný zbor aktívne funguje. Keď to situácia
dovoľovala, stretávali sme
sa na pravidelných službách
Božích o 8:30 v modlitebni
cirkevného zboru, ktorá sídli na Štefánikovej 5 v Zlatých
Moravciach, k počúvaniu Božieho slova, k spoločnej oslave Pána Boha i k modlitbám.
Veríme, že po skončení pandémie budeme môcť znovu
prežívať vzájomné spoločenstvo, a tak naďalej budovať rodinu tohto cirkevného zboru.
V tomto čase však CZ ECAV
Zlaté Moravce nemá obsadenú kňazskú stanicu a je administrovaný z CZ ECAV Nitra.
Cirkev má už od svojho počiatku za cieľ zvestovať evanjelium o vzkriesenom Kristovi, ktorý prišiel na túto zem,
aby zomrel za naše hriechy.
Boh Ho slávne vzkriesil z mŕtvych a hriešny človek má skrze Neho nádej na večný život. Každý, kto v Neho verí má

istotu večnosti. V pôstnom
období sa chceme zastaviť,
zamýšľať sa nad dôležitosťou diela, ktoré prišiel na túto
zem vykonať Ježiš Kristus.
Boh sa sklonil k nám, narodil
sa ako človek, trpel, zomrel
a bol vzkriesený, aby sme my
mohli vojsť do Božieho kráľovstva. Táto zvesť je už po
tisícročia obsahom kresťanskej viery. Kresťania po celom
svete zvestujú tohto živého
Krista – Spasiteľa každého, kto
Jemu dôveruje a kto Ho má
na prvom mieste svojho života. Naším cieľom je pokračovať v diele, ktoré cirkev koná
už od svojho zrodu.
Keďže kvôli pandémii COVID-19 nie je možné stretávať sa fyzicky, pozývame Vás
k pripojeniu sa do nášho spoločenstva v online priestore.
Božie slovo je stále živé a chce
zaznievať aj v tomto čase. CZ
ECAV Nitra pravidelne vysiela pobožnosti prostredníctvom televízie Nitrička, ale
i cez svoj facebookový profil (ECAV Nitra) ako aj na YouTube. Ostatné aktivity organizujeme prostredníctvom
aplikácie ZOOM. Môžete sa

pripojiť k biblickému vyučovaniu, k detskej besiedke či
k stretnutiu dorastu. Napíšte
nám na zlatemoravce@ecav.
ska a všetky prihlasovacie
údaje aj s presným časom jednotlivých stretnutí Vám veľmi
radi poskytneme. Postupne
vytvárame facebookový profil
aj webovú stránku pre cirkevný zbor v Zlatých Moravciach.
Na Facebook-u nás nájdete
ako CZ ECAV Zlaté Moravce.
Na webovej stránke momentálne pracujeme.
Sme tu pre Vás aj v čase
rôznych rodinných udalostí.
Na cirkevný zbor sa môžete obrátiť pri udalosti krstu
či sobáša. Môžete prihlásiť
svoje dieťa na vyučovanie
konfirmácie, ktoré sa spravidla začína v dvanástom
veku života. Poskytujeme aj
vyučovanie konfirmácie pre
dospelých, ktoré je vekovo
neobmedzené. K tomu povzbudzujeme všetkých, ktorí
vyznanie svojej viery pred
spoločenstvom zboru ešte
neurobili. Môžete sa na nás
obrátiť aj v smutných chvíľach rozlúčky so svojimi blízkymi.

Pozývame Vás predovšetkým k počutiu Božieho slova a jeho výkladu, k témam,
ktoré sú stále aktuálne, k spoločným modlitbám i k oslave
mocného Hospodina. Každý
si môže nájsť svoje miesto
v službe a v budovaní Božieho kráľovstva. Budeme radi,
ak sa k nám po skončení pandemickej situácie pripojíte fyzicky. V tomto období máme
možnosť stretávať sa v online
priestore. Vytvorme tak spoločenstvo kresťanov, ktorým
záleží na Kristovej cirkvi, na
cirkevnom zbore a predovšetkým na svojom vzťahu
s Ježišom Kristom. Staňme sa
súčasťou Božieho kráľovstva,
ktoré sa v Jeho príchode, prelomilo do tohto sveta a raz ho
v dokonalosti budeme zažívať
vo večnosti.
„Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul, ale
večný život mal každý, kto verí
v Neho.“(J 3, 16)
Mgr. Simona Devečková, PhD.
zborová kaplánka
CZ ECAV Nitra
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Krásny úspech žiakov ZŠ Mojmírova v okresnom
kole biologickej olympiády v kategórii C
IUVENTA organizuje Biologickú olympiádu každoročne, tento rok má už svoj 55. ročník. Ale po prvýkrát sa
olympiáda uskutočnila kvôli pandémii Covid-19 inou
formou, na akú sme boli doposiaľ zvyknutí.
A to sa týkalo aj projektovej
časti, aj teoreticko–praktickej časti. Pri projektovej časti
bolo nevyhnutné samozrejme vytvoriť projekt, vrátane
posteru a správy, ale aj nahrať
videoprezentáciu - komentár žiakov a následne všetko
odoslať komisii. Teoreticko
– praktická časť sa uskutočnila online formou na stránke EduPage v podobe testu,
na ktorý sa žiaci prihlasovali
prostredníctvom zaslaných
kódov. Napriek sťaženým
podmienkam sa naši deviataci zapojili do oboch častí
okresného kola Biologickej
olympiády v kategórii C. Teší
nás, že žiaci dosiahli naozaj
krásne výsledky.
V teoreticko–praktickej časti
sa na 1. mieste v okresnom
kole umiestnil žiak Matúš Želiba z IX.B triedy. Matúš sa svedomito pripravoval na súťaž
a svoje vedomosti z biológie

Michal Korim

zúročil v teste. Ako víťaz samozrejme postupuje do krajského kola. Matúšovi blahoželáme k úspechu a držíme
palce v krajskom kole. Do projektovej časti sa zapojili žiaci
Michal Korim a Nela Sofia Levická, obaja žiaci z IX.B triedy. Michal si za svoj projekt
vybral tému spojenú s ľudským organizmom. Nazval
ju Reflexy a zmyslové vnímanie. Napriek tomu, že situácia
a podmienky neumožňovali prácu v škole, zapojili sme
do výskumu reflexov a zmyslového vnímania aj žiakov 7.
až 9. ročníka, dokonca aj rodinných príslušníkov, za čo
im veľmi pekne ďakujeme.
Pri výskume išlo o zisťovanie reflexov a vnímania našimi zmyslami, napr. patelárny
= kolenový reflex, zrenicový
reflex alebo vnímanie zvuku,
čuchu, citlivosti kože a pod..
Zaujímavými boli pre žiakov

Nela Sofia Levická

určite optické klamy, ktoré
dokážu preveriť naše zrakové vnímanie. Výskum zrealizovaný aj na svojich rodinných
príslušníkoch Michal potom
spracoval do podoby posteru. Poster, správa a videoprezentácia odoslaná komisii
nakoniec priniesli Michalovi
Korimovi krásne 1. miesto. Na
2. mieste sa umiestnila ďalšia
naša žiačka Nela Sofia Levická. Nelka si za tému svojho
projektu vybrala dendrológiu. Zaujali ju výnimočné,
chránené a zaujímavé stromy nášho mesta. Literatúra
a internetové stránky poskytujú množstvo informácií,
ale nikde nie sú naše krásne
stromy opísané na jednom

Matúš Želiba

mieste. Nelka tak spracovala
materiál, fotodokumentáciu
a informácie do svojho posteru. Do projektu si vybrala
nasledovné stromy: platan
javorolistý (pri pošte), lipa
malolistá (v blízkosti Kalvárie), smrek previsnutý (Park
pri hrobke Migazziovcov),
ginko dvojlaločné (pri Centrum Žitava), cédrovec zbiehavý (oproti Parku J.Kráľa),
katalpa bignóniovitá (areál
ZŠ Pribinova). Krása stromov
v Zlatých Moravciach a ich
význam v meste sa dostali aj
do povedomia našich žiakov,
a to prostredníctvom plagátu
a prezentácie. Michal a Nelka
postupujú so svojimi projektmi do krajského kola. My im
obom samozrejme srdečne
blahoželáme k úspechu a držíme palce.
Sme radi, že napriek situácii,
ktorá nie je pre žiakov ľahká,
sa naši žiaci zapojili do Biologickej olympiády a získali také
krásne umiestnenia. Oceňujeme ich snahu a zodpovedný prístup, ktorý prejavili pri
príprave na olympiádu. Ďakujeme našim deviatakom za
reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa úspechov do
ďalších kôl súťaže.

PaedDr. Hana Verešpejová
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Obchodná akadémia Zlaté Moravce v celoslovenskom
rebríčku INEKO na vynikajúcom 4. mieste
Už niekoľko rokov patríme
medzi najlepšie stredné odborné školy nielen v Nitrianskom samosprávnom kraji,
ale aj na Slovensku, čoho
dôkazom sú hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.V školskom roku 2019/2020
sa Obchodná akadémia v
Zlatých Moravciach v rámci SR spomedzi všetkých
SOŠ umiestnila na 4. mieste a v NSK na 2. mieste. Toto
ocenenie je zrkadlom našej
doterajšej práce, a zároveň
záväzkom do budúcna. Výsledok nás nesmierne teší,
treba za ním hľadať nielen
kvalitnú prácu pedagógov,
ale aj šikovných žiakov, ktorých vybrané štúdium baví
a chcú byť v živote úspešní.
Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach je moderná
stredná škola ekonomického zamerania, ktorá vznikla
v školskom roku 1994/1995.
Pripravuje žiakov v štvorročnom študijnom odbore
6317 M obchodná akadémia- štúdium pre žiakov 9.
ročníka základných škôl a od
školského roka 2013/2014 aj

v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná
akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
- štúdium pre žiakov 8. a 9.
ročníka základných škôl.
Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať mladú generáciu, ktorá bude odborne
a jazykovo pripravená tak,
aby mala otvorené dvere
nielen na domácom, ale aj
na európskom trhu práce.
Žiaci po absolvovaní štúdia ovládajú moderné prostriedky IKT, dva cudzie jazyky, metódy a prostriedky
komunikácie a nadobudnú
základné zručnosti v oblasti
ekonomiky.
Sme zapojení aj do medzinárodných projektov – po
úspešnom projekte Comenius, kde naši žiaci absolvovali projektové stretnutia
vo Fínsku, Švédsku, Dánsku,
Nemecku, Holandsku a Slovinsku, sme vypracovali Projekt Erasmus+, v rámci ktorého sa naši žiaci zúčastnia
2 týždňovej praxe v Írsku v anglicky hovoriacej krajine. Ďalším programom, do
ktorého sme zapojení, je

Fullbrightov program, počas ktorého bude u nás pôsobiť americká lektorka celý
budúci školský rok.
Naša škola je bezbariérová
a ako jedna z mála stredných
škôl dáva šancu na kvalitné
vzdelanie aj žiakom s telesným handicapom.
Vzdelávanie žiakov prebieha
v moderne vybavených učebniach nielen jazykových, ale
predovšetkým odborných,
kde má každý žiak vytvorené svoje pracovné miesto.
Pedagógovia využívajú vo
výchovno-vzdelávacom procese aktivizujúce vyučovacie
metódy a moderné materiálne didaktické prostriedky. Žiaci bilingválnym štúdiom získavajú široké odborné jazykové
vzdelávanie ekonomického
zamerania. Na konci štúdia
majú možnosť vykonať odbornú štátnu jazykovú skúšku
na úrovni C1, ktorá dokazuje,
že absolvent je schopný vo
všeobecnej a odbornej zložke
plynulo a spontánne komunikovať v anglickom jazyku.
V štruktúre odborných predmetov dominujú ekonomika,

účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, štatistika, administratíva a korešpondencia, cvičná
firma praktikum, aplikovaná
informatika a ďalšie. V rámci
praxe a niektorých odborných predmetov chceme
našim žiakom umožniť prvé
profesionálne kontakty s pracovným prostredím.
V posledných rokoch dosahujeme úspech aj na medzinárodných súťažiach v rámci predmetu cvičná firma, na
ktorom sa prepájajú teoretické vedomosti s praxou. Žiaci si vytvoria fiktívnu firmu,
obsadia pracovné pozície
a zadanými praktickými úlohami nadobúdajú skúsenosti
s jej riadením a organizačnou
štruktúrou.
V roku 2018 sme sa zúčastnili 24. Medzinárodného veľtrhu
cvičných firiem v Prahe, kde
sme získali niekoľko ocenení,
a to 2. miesto ako „Najlepšia
firma veľtrhu“, zo 110 zúčastnených cvičných firiem; 2.
miesto v kategórii „Najlepší
katalóg CF“ a v kategórii „Najlepší stánok“ - 3. miesto z 59
(pokračovanie na str. 13)

Strana 13

ŠKOLY

Marec 2021

Obchodná akadémia Zlaté Moravce v celoslovenskom rebríčku INEKO
na vynikajúcom 4. mieste
(pokračovanie zo str. 12)
zahraničných cvičných firiem.
Predmetom hodnotenia bol
celkový vzhľad stánku, prístup
k zákazníkovi vrátane komunikácie v anglickom jazyku,
správne vypĺňanie účtovných
dokladov.
Svoj úspech sme zopakovali
aj vo Viedni, kde prezentácia
a obchodovanie prebiehalo
v anglickom jazyku. Získali
sme 1. miesto ako „Najlepší
zahraničný obchodník“.
Záujmová činnosť žiakov je
realizovaná prostredníctvom
ponuky krúžkov, napríklad
Krúžok účtovníctva, Britské
a americké reálie, Krúžok ekonomiky, Matematický krúžok,
Relaxačný krúžok s výučbou
ANJ, Rozvoj čitateľskej gramotnosti a športové krúžky
s rôznym zameraním. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho

procesu sú účelové kurzy –
Kurz na ochranu života a zdravia (plavecký kurz v Štúrove,
lyžiarsky kurz), výchovné koncerty, návštevy divadelných
predstavení, odborné a tematické exkurzie (napríklad Londýn a okolie, Krakow, Praha,
poľské koncentračné tábory
a pod.). Žiaci školy sa pravidelne zapájajú do realizácie
v ýchovno-preventívnych
programov.
V rámci Slovenska, mesta
a regiónu sa aktívne zapájame do rôznych kultúrnych
a spoločenských akcií.
Naši žiaci pravidelne darujú
krv, zúčastňujú sa Študentskej a Valentínskej kvapky krvi,
sme nápomocní pri obnove
historických pamiatok – renovovali sme židovský cintorín, žiaci našej školy sa zapojili
do akcie – „Zelená hodinka

pre Zlaté Moravce“, za ktorou
sa skrýva čistenie verejných
priestranstiev nášho mesta.
Formou tejto aktivity sme si
pripomenuli Deň zeme. Spolupracujeme taktiež s Útulkom pre zvieratá v Zlatých
Moravciach.
Každoročne podporujeme a zapájame sa do zbierky
Hodina deťom, ktorej výťažok
je určený na pomoc deťom

a mladým ľuďom na celom
Slovensku.
„Pomôžme deťom v Mauretánii“ - týmito slovami sa
prihovárali naši žiaci – dobrovoľníci ľuďom v uliciach Zlatých Moraviec. Zbierka bola
realizovaná pod záštitou organizácie UNICEF.
Ing. Eva Horná,
riaditeľka školy

SOŠ obchodu a služieb rozširuje svoje
medzinárodné kontakty
Pedagógovia a študenti
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Zlatých
Moravciach sa snažia neustále rozširovať svoje medzinárodné kontakty o nové partnerstvá so školami v zahraničí.
Aj v roku 2018 nadviazali novú
spoluprácu s francúzskou školou podobného zamerania
Lycée privé Sainthe – Marthe
Chavagnes Angoulêmea od
tej doby sú kolegovia a študenti v kontakte , vymieňajú si svoje skúsenosti a najmä
pre študentov je to vynikajúca
možnosť komunikovať v cudzom jazyku.
Po úspešnej spolupráci so spomínanou školou

v Angoulême sme sa rozhodli
spoluprácu rozšíriť aj nadviazaním nových kontaktov s inými krajinami. V stredu 03. februára 2021 sme sa zúčastnili
online medzinárodnej konferencie vybraných stredných
škôl z Francúzska, Nemecka,
Ruska, Ukrajiny a Slovenska.
V stredu večer sa uskutočnilo teda prvé online stretnutie
riaditeľov a zástupcov riaditeľov stredných škôl uvedených krajín.
Stretnutie, ktoré môžeme
nazvať spoluprácou "bez hraníc„. V tomto nepriaznivom
pandemickom čase pre všetky krajiny sa na obzore objavili jasné obrysy spoločného

projektu, ktorý prinesie žiakom našej školy v medzinárodnej spolupráci možnosť
spoznávať nové krajiny, v danej chvíli prispeje k zvýšenej
motivácii k učeniu sa cudzích
jazykov, vzdelávaniu komunikačnej kultúry a spoznávaniu
kultúry nových krajín.
Na tomto stretnutí sme sa
rozprávali o tom, ako vzdelávací proces v krajinách v danej chvíli prebieha, o čo sa
zaujímajú naši študenti, aké
priority rozvoja školy máme
a v čom sme pripravení spoločne sa rozvíjať.
Najbližšie online stretnutie
v marci sa bude konať v réžii našich študentov, pred

ktorými stojí už prvá úlohapripraviť prezentáciu svojej
školy, jej zamerania , priorít
a tiež jej postavenie v meste
Zlaté Moravce a celom regióne. Už teraz sa na ňu začíname aktívne pripravovať a veríme, že touto prezentáciou
pozitívne zviditeľníme nielen
našu školu ale aj mesto, región
a študenti budú mať čoskoro
možnosť spoznávať nové –
doteraz nepoznané kultúry
krajín našich nových partnerských škôl.

PaedDr. Štefan Halgaš,
Mgr. Eva Chrapková
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Inovatívne vzdelávanie v Zlatých Moravciach
Vzdelávanie na Slovensku si
už dlhé roky pýta zmenu. Nielen v systéme, reforme, ale aj
v myslení ľudí. Dnešné klasické
vzdelávanie zamerané na akademické encyklopedické znalosti prevyšuje potreba inovácie, zameranie sa na hodnoty,
kritické myslenie, samostatnosť
a samozrejme aj emócie. Táto
silná a jasná vízia bola častokrát
zamietnutá kvôli byrokracii, či
ďalšiemu nadštandardnému
vzdelávaniu učiteľov a v neposlednom rade finančnými prostriedkami na zriadenie.
Na Základnej škole Robotnícka 25, Zlaté Moravce sa v spolupráci s OZ Novoškola podarilo zriadiť triedu s inovatívnym
vzdelávaním. Mnoho ľudí si
pod pojmom „inovatívne“ nepredstavuje to isté, preto by
sme chceli v krátkosti priblížiť,
čím sa inovatívne vzdelávanie
konkrétne u nás vyznačuje.
Zvonček zvoniaci na hodinu nezvoní. Prebieha blokové

vyučovanie, koncentráciu na
vyučovanie si riadia deti v spolupráci s učiteľom, režim dňa je
vyriešený pojmovými mapami.
Deti pracujú s Montessori
pomôckami, používajú knihy,
nesedia v laviciach celý deň,
pracujú na koberci v priestorových zónach pre jednotlivé
učebné oblasti.
Učia sa samostatnosti, práce s chybou a plánujú si svoj
čas strávený v škole. Riadia sa
pravidlami, ktoré si na začiatku
roka vytvorili spoločne, učia sa
rešpektovať hranice iného človeka a taktiež svoje.
Táto trieda je určená pre všetky deti, ktorých rodičia vedú
k rešpektujúcemu prístupu.
Spolupráca je v tomto kolektíve nesmierne dôležitá. Nielen
spolupráca detí, ale i rodičov.
V tejto triede deti nedostávajú známky, dokonca ani pochvaly, či tresty. Dôležité je sebahodnotenie detí, ocenenie
a uznanie. Jednou z priorít je,

Online zelenoškoláci
Online hodiny sa stali
v dnešnej dobe typickou súčasťou dňa. Niekto sa sťažuje,
iní sú spokojní. Každý si našiel tú
svoju rutinu, ktorá mu pomáha
preskákať prekážky a s úsmevom na tvári prežiť deň. Síce to
nie je tak ako kedysi, no aj tak
si užijeme kopec srandy, ktorú
nám online stretnutie ponúka.
Napríklad rôzne hry, kvízy a debaty aj na vážne témy.
Takto prebiehajú pravidelné online stretnutia

zelenoškolákov z Pribinky. Nič
nás neodradí a ideme si za svojimi cieľmi, nech sa deje, čo sa
deje. Síce online nemôžeme
upravovať areál školy, no napriek tomu sme plní nápadov
a možností, na ktoré by sme
možno počas klasického vyučovania ani neprišli. Zmena
začína v nás. Online stretnutia
žiackeho kolégia Zelenej školy
nám dávajú omnoho viac ako
len vymýšľanie tém na náučné videá, či vymýšľanie online

aby sa deti do školy tešili, aby
prišli do triedy s motiváciou
objavovať, skúmať, pozorovať,
ale aj vyvodzovať dôsledky.
Ponúkame deťom zážitkové učenie, pravidelné učenie
v prírode, spoluprácu s Ekofarmou, ale aj portfólio mimoškolských aktivít, ako arteterapia,
hudba, pohyb, krúžky, školský
klub. Toto portfólio aktualizujeme podľa potreby.
Vzdelávací systém v tejto
triede sa riadi Štátnym vzdelávacím programom, ktorý táto
výučba naplní ako v klasických
triedach, ba aj niečo navyše.
Rodičia v tejto triede majú
komunikačnú spojitosť, spolupracujú a pomáhajú na príprave pomôcok a obsahu vyučovania učiteľovi. Deti majú
možnosť v praxi vidieť, ako funguje „dospelácky“ svet práce.
Učiteľ nie je, ako si ho pamätáte z klasickej školy, učiteľ je
partner, navigátor, sprievodca
detí v ich objavoch, ktorý im

rozumie a pomáha naplniť ich
ciele.
V tomto školskom roku sme
otvorili jednu triedu s inovatívnym vzdelávaním a chceme
v tom aj naďalej pokračovať.
Výhodou je malý kolektív, kde
sa učiteľ môže individuálne venovať deťom podľa ich potreby. Máme k dispozícii priestor
a vybavenie, ktoré umožní
uspokojiť ďalšie deti a ich rodičov už od septembra 2021.
Naším cieľom je vychovávať
deti, v ktorých sa prirodzená
túžba poznávať, ich zvedavosť
a fantázia neotupuje, ale naopak rozvíja a stavia sa na nej.
Chceme, aby boli naše deti nielen vzdelané, ale aj samostatné, slušné a šťastné v živote,
ktorý na nich čaká za bránami
školy. Chceme: Šťastné dieťa
– šťastných rodičov – šťastnú
spoločnosť.

aktivít. Dávajú nám viac, oveľa
viac ako úsmev, šťastie či pocit
z úspechu, dávajú nám nádej,
dodávajú odvahu a posilňujú
náš potenciál. Čistý, nefalšovaný. Spolu dokážeme spojiť hlavy a vymyslieť ten najlepší nápad na svete! Pretože veríme!
Veríme v šťastné konce! Veríme v nás!
Naše dnešné online stretnutie
začínalo veľmi profesionálne.
Keďže sa venujeme odpadu,
spolu sme predebatovali nápad
vytvoriť online dotazník o odpade, ktorý bude dostupný už
v najbližších dňoch. Zabavili
sme sa s online kvízom o separovaní, vytvorili otázky do
dotazníka a zostali tejto téme
otvorení. Ku koncu hodiny sme
si dopriali voľný spád udalostí a rozprávania, ktoré sa ani

nedá opísať. Jednoducho to
treba zažiť! Všetci sme boli plne
sústredení, otvorení a rozdávali
sme si navzájom skúsenosti, či
už elektronické alebo ekologické. Rozprávali príhody zo života, ktoré sme nakoniec ukončili
ponaučením:
„Nie vždy sa všetko podarí na
prvýkrát, no musíme byť vytrvalí.“
Online stretnutie sme uzavreli spoločným kontrolovaním
auditu o recyklácii v škole. Samozrejme, nesmeli chýbať ani
spoločné online selfie, skúšanie efektov, pozadí a rôznych
možností, ktoré online stretnutie ponúka. Predsa len, keď sme
tak tvrdo pracovali, zábavná
pauza mimo reality nezaškodí!

Mgr. Alena Szőkölová

Ema Šišovská
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 v znení neskorších
dodatkov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta formou
priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa
na 1. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový
úrad- kancelária č. 107), na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“,
č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových
priestorov: kancelária na administratívne účely, služby.
n nebytový priestor č. 13, ktorý sa nachádza na podzemnom
podlaží stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), nachádzajúcej
sa na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C‘‘, č. parcely 3460/71 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria), zapísanej v katastri nehnuteľností
- správa katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 5091, účel využitia prenajatých priestorov:
garážové státie.
n nebytové priestory o výmere 164,83 m2 nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti- stavbe so súpisným číslom 3283 /areál Viničná 1/ nachádzajúcej sa na Ul. Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN reg. „C“, č. parcely 2606/4
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na
LV č. 3453 pre k.ú. Zlaté Moravce a pozemok o výmere 243,78

m2 /podiel na pozemku (prístupovej ceste), ktorý pripadá na
nájomníka/ parcela KN reg. „C“, č.p. 2606/1, zapísaný v katastri
nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory,
priestory na výrobné účely, servisy a dielne.
n časť pozemku o výmere 145,00 m2 z parcely KN registra ,,C“,
č. parc. 2606/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 6053 m2 , ktorý sa nachádza na Viničnej ulici
v Zlatých Moravciach, v k.ú. Zlaté Moravce, zapísaný v katastri
nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia
prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.03.2021
o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedeného nebytového
priestoru získate na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad; Predaj,
prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie
majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

„Mohol som chodiť po zemi ako ostatní.
Ale ja som sa rozhodol cestovať s vetrom a hviezdami....”

*21.4.1961
27.2.2021

S VEĽKOU BOLESŤOU V SRDCI OZNAMUJEME
VŠETKÝM PRÍBUZNÝM, PRIATEĽOM, KOLEGOM A ZNÁMYM,
ŽE NÁS DŇA 27. FEBRUÁRA 2021 NAVŽDY OPUSTIL
NÁŠ DRAHÝ MANŽEL, OTEC A BRAT

ING. PETER ŠVEC
P.S.C., RCDS, PLK. GŠT. V.V., STRATÉG, BEZPEČNOSTNÝ ANALYTIK, LETEC

POSLEDNÁ ROZLÚČKA SA BUDE KONAŤ V BRATISLAVSKOM KREMATÓRIU
NA HODONÍNSKEJ 44 V BRATISLAVE V PIATOK
12.MARCA 2021 O 11:30 HOD
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SI S NAMI UCTIA JEHO PAMIATKU.

02/2021
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Výzva na podanie návrhov na ocenenie ŠPORTOVEC ROKA  
a OSOBNOSŤ  KULTÚRY Mesta Zlaté Moravce za rok 2020
Napriek tomu, že množstvo športových súťaží a kultúrnych
podujatí sa v r. 2020 kvôli pandémii nekonalo sú športové
odvetvia a umelecké súťaže, v ktorých boli splnené uvedené
kritéria na ocenenie.

Kategórie na ocenenie Športovec roka:
zz1. Jednotlivci seniori
zz2. Jednotlivci juniori
zz3. Kolektívy seniori
zz4. Kolektívy juniori
zz5. Zdravotne oslabení športovci (jednotlivci a kolektívy spolu)
zz6. Združenie technických a športových činností (jednotlivci
a kolektívy spolu)
zz7. Tréneri
zz8. Ocenenie primátora mesta za celoživotný prínos v oblasti športu

Návrh na ocenenie musí obsahovať:
zzMeno a priezvisko
zzNázov súboru, v ktorom účinkuje, ktorý riadi
zzKontaktná adresa
zzTelefónny kontakt
zzE-mail
zzDosiahnuté úspechy iba za rok 2020 ( kategórie 1 – 3)
zzDosiahnuté celoživotné úspechy – kategórii č.4
zzFotografia v elektronickej podobe (z vystúpenia alebo osobná fotografia)
Návrhy na ocenenie Športovec roka a Osobnosť kultúry je
potrebné zaslať elektronicky na e-mail:danusa.holla@zlatemoravce.eu do 20. marca 2021.

Kritériá pre nomináciu:
zzÚspešná reprezentácia mesta, umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska v roku 2020

Návrh na ocenenie musí obsahovať:
zzMeno a priezvisko športovca
zzVek športovca
zzNázov TJ alebo športového zväzu
zzKontaktná adresa
zzTelefónny kontakt
zzE-mail
zzDosiahnuté úspechy iba za rok 2020 (kategórie 1 až 7)
zzDosiahnuté celoživotné úspechy - v kategórii č. 8
zzFotografia v elektronickej podobe (zo športového zápolenia
alebo na stupni víťazov)

Kategórie na Osobnosť kultúry za rok 2020
zz1. Jednotlivci
zz2. Kultúrny súbor
zz3. Vedúci kultúrneho súboru alebo organizácie
zz4. Ocenenie primátora mesta za celoživotný prínos v oblasti kultúry

Kritériá pre nomináciu:
zzÚspešná reprezentácia mesta, dosiahnuté úspechy v rámci
Slovenska v roku 2020
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